
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 6. 11. 2017 od 16:30 do 18:30 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Petra Lesná, Dr. Ida Reissová, Dr. 

Pavel Kubíček, Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl a Dr. Lucie Šedivá 

Omluven: Dr. Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako 

ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění: 

1. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 25. 9. 2017 
2. Kontrola zápisu z obvodního shromáždění OS ČLK dne 4. 10. 2017 
3. Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 6. 10. a 4. 11. 2017 
4. Informace o Domu lékařů 
5. Informace o XXXII. sjezdu ČLK v Brně ve dnech 11. – 12. 11. 2017 
6. Informace o Vánočním koncertu a Plesu lékařů českých  
7. Projednání podmínek finančního příspěvku na vzdělávací akce ČLK  
8. Různé 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 1.  

Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání, které se konalo 25. 9. 2017, jež 

obdrželi v elektronické formě dne 9. 10. 2017. Nikdo z přítomných žádnou připomínku 

nevznesl. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2.  

Předseda seznámil přítomné se zápisem z obvodního shromáždění OS ČLK, které se konalo 

dne 4. 10. 2017, poděkoval těm, kteří se ho zúčastnili, a požádal o připomínky k zápisu. 

Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 3. 

Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech ze zasedání představenstva ČLK, 

která se konala 6. října (zápis byl všem členům představenstva rozeslán dne 9. 10. 2017) a 4. 

listopadu v Praze. Nejdůležitějším bodem jednání listopadového  zasedání byla koupě tzv. 

Domu lékařů  (viz následující bod zápisu). 

Přítomní členové představenstva vzali uvedené informace na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o trvajícím záměru ČLK ohledně koupě Domu lékařů, přičemž 

jako nejzajímavější byla představenstvem vybrána nabídka nemovitosti v pražské Libni. 

Předseda poděkoval za reakce na e-mail, který nechal všem členům představenstva rozeslat 

dne 23. 10. 2017 v souvislosti se žádostí prezidenta ČLK  o půjčku od jednotlivých OS  ČLK, a 



seznámil přítomné se statistikou odpovědí: šest členů představenstva doporučuje odložit 

rozhodnutí o půjčce až po hlasování o koupi nemovitosti na nadcházejícím sjezdu, jeden pro 

poskytnutí půjčky, jeden bez odpovědi. 

Z následující debaty vyplynulo několik návrhů: 

a) půjčku odmítnout 

Hlasování: PRO – 1, PROTI – 5, ZDRŽELI SE – 2, NEHLASOVALI – 0     Návrh nebyl přijat. 

b) poskytnout centru ČLK půjčku ve výši 2 mil. Kč v případě, že sjezd koupi nemovitosti 

odsouhlasí, ale až po dojednání podmínek splátek, tj. za předpokladu splacení půjčky 

do 10, max. 15 let. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 1, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 5. 

V rámci diskuse o programu XXXII. sjezdu ČLK (11. – 12. 11. 2017 v hotelu Voroněž v Brně), 

potvrdili všichni přítomní svoji účast. Z dostupných informací vyplynulo, že pouze jeden 

z delegátů OS ČLK Prahy 5 se omluvil, takže byl osloven náhradník, který s účastí počítá. Dále 

bylo znovu diskutováno o chystaném zvýšení členských příspěvků (podle návrhu z poslední 

porady předsedů pro soukromé a vedoucí lékaře ve výši 3 500,- Kč ročně, pro zaměstnance 

2 500,- Kč, pro platící absolventy 1 000,- Kč a pro nepracující důchodce 500,- Kč). 

Ad 6. 

Předseda informoval přítomné o termínech dvou obvyklých akcích ČLK – Vánočního koncertu 

(14. 12. 2017) a Plesu lékařů českých (27. 1. 2018 na Žofíně).   

Přítomní členové představenstva vzali uvedené informace na vědomí. 

Ad 7. 

Přítomní členové představenstva znovu projednali stávající finanční benefit pro členy OS ČLK 

Prahy 5, formulovaný jako „příspěvek na vzdělávací akce, pořádané Českou lékařskou 

komorou v roce 2018, do celkové výše 500,- Kč na základě doložení potvrzení o úhradě 

účastnického poplatku i potvrzení o účasti na akci“. Představenstvo hlasovalo o předloženém 

návrhu, aby byl příspěvek rozšířen i na akce, které sice nejsou komorou pořádané, ale mají 

od ČLK akreditaci. 

Hlasování: PRO – 4, PROTI – 4, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh nebyl přijat. 

Ad 8. 

V rámci „Různého“ byl stanoven termín příštího zasedání představenstva na pondělí 4. 

prosince 2017 od 17:00.  

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30. 

V Praze dne 6. 11. 2017 

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                                  Ověřil: Dr. Petr Přikryl 


